
Informasjon til beboerne nr. 9-2019

Bridge – ny sesong start 11.09.2019 kl 18.00 i Edlandshuset

Nytt begynnerkurs i Bridge starter opp onsdag 11.09.2019 kl 18.00-21.00 i Edlandshuset. 
Kurset inkluderer erfaren bridgelærer, spille øving, opplæringsbok, spillekort til øving 
hjemme, medlemsskap i Norges Bridgeforbund, kaffe og hyggelig møte med nye venner.

Beboere får kurset for kr. 800,- inkludert kursmateriell (Spill Bridge 1). For de som har 
kursmateriellet fra før, blir prisen 500,- Ordinær pris på kurset er kr. 1500,-

Kursmateriellet består av lærebok, interaktiv CD og to fasitkortstokker med spillene i 
læreboken

Kurset går over 10 onsdagskvelder. Påmelding ved oppmøte onsdag 11.09.2019.

Kostnadsfordeling for kabel-TV og bredbånd.

På generalforsamlingen i vår ble det gjort en vedtektsendring som skulle muliggjøre at kostnadene til kabel-TV 
kunne «frigjøres» fra husleien, tilsvarende det som har vært praktisert i forhold til bredbåndstjenestene.

Etter generalforsamlingen kom det frem at det dessverre ikke er mulig å skille ut den eksisterende kabel-TV-
pakken fra felleskostnadene. Dette til tross for et enstemmig vedtak på generalforsamlingen. Årsaken til dette ligger
i at kabel-TV har vært fordelt over «brøk» i lengre tid, og at endringen krever tilslutning fra samtlige beboere i B/L
Rosenli. Med 265 boenheter er dette ikke praktisk gjennomførbart, da det krever at det aktiv stemmes for en 
endring.

Vedtektsendringen fra generalforsamlingen sikrer likevel at kostnaden for bredbånd kan skilles ut som en fastpris, 
uten at det lenger er i strid med vedtektene. Dersom det i fremtiden dukker opp andre tjenester som har lik verdi for
beboerne vil disse kunne skilles ut med en fastpris pr. boenhet. Utskillingen av bredbånd som egen tjeneste gjør det
også praktisk mulig å søke refusjon fra arbeidsgiver dersom en har en slik avtale. Standard hastighet er i dag 75 
mbit/s opp- og nedlasting.

Tenker du å pusse opp badet?

Planlegger du å pusse opp badet eller få utført rørleggerarbeid? Gi beskjed til styret og vaktmester. Aller helst med 
navn på rørleggerfirmaet du har valgt. Det er krav om godkjent våtromsbedrift – bruk nettstedet http://ffv.no/finn-
godkjent-vatromsbedrift hvis du er usikker. Ring gjerne selskapet du har valgt dersom du er usikker eller ikke 
finner det i listen.

Opprydning av gamle møbler eller andre store gjenstander

Noen av oss tenker at en ved kjøp av nye møbler, kan det være andre som ønsker seg de gamle møblene dersom de 
tilbys gratis. Med tanke på miljø er dette i utgangspunktet en god idé, men vanskelig å gjennomføre i praksis. Der 
er ikke tillatt å sette slike ting i fellesområdene i håp at noen ønsker å ta i mot. 

Et alternativ er å annonsere at møbler gis bort mot henting via https://finn.no – det er usikkert hvor lang tid det tar 
før en får et svar på en slik annonse. Byttebua på Forus er et annet godt alternativ, men da må man betale for å 
kunne levere fra seg ting. Fretex tar i mot møbler som anses som salgbare dersom du bringer dem til butikken. 
Sjekk ut https://www.fretex.no/gi-til-fretex/hvor-kan-jeg-levere-gaver-til-fretex for flere detaljer

Dersom en ikke ønsker å bruke ressurser og penger på å sørge for at andre kan få glede av de brukte møblene, kan 
du få dem hentet og fjernet omkostningsfritt. På nettsiden https://www.hentavfall.no/stavanger/ finner du 
informasjon om hvordan dette kan hentes. Private har anledning til å bestille henting omkostningsfritt tre ganger pr.
år
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